গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
শশক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন ও সাংস্থাপন)
নং-শিম/প্রি াঃ১/৮-১২/২০১১/171
ত শিখাঃ

27 ম ঘ ১৪১৮
09 ফেব্রুয় িী ২০১২

অশিস আদেশ
শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র কার্ যবন্টন ব্যবস্থা সম্পশকযত ২০ শিদসম্বর ২০০৬ তাশরদখর প্রশাাঃ১/১০-৭/৯৯(ভ াল-১)/১০৫০ সাংখ্যক স্মারকমূদল
জাশরকৃত অশিস আদেশ সাংদশাধনপূব যক সাংযুক্ত তাশলকা ভমাতাদবক শাখাসমূহ এবাং কমযকতযাগদণর কমযবন্টন এতদ্বারা পুনশব যন্যাস করা হদলা।
২।

এ আদেি অশিলদে ক র্ যকি হদি।

সংযুশতাঃ ির্ যন মদত।

শিতির্াঃ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

স্ব ক্ষশিত/৯/২/২০১২
(ড. ক ম ল আিদুল ন দসি ফ ৌধুিী)
সশ ি

অতিতিক্ত সতিব (প্রশাসন ও অর্ থ/উন্নয়ন), তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
যুগ্ম-সতিব (কশ,জ/্াধ্যত্ক/তবশ্বতবদ্যা,য়/কাতিগতি/অতিট ও আইন), তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
যুগ্ম-প্রধান (পতিকল্পনা), তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
উপ-সতিব (প্রশাসন-১,২/কাতিগতি ও ্াদ্রাসা/উন্নয়ন-১,২/তবশ্বতবদ্যা,য়/কশ,জ/্াধ্যত্ক/অতিট ও আইন), তশক্ষা ্ত্রণালা,য়,
বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
উপ-সতিব (অতধশাখা-৪/৭/৮/৯/১০/১৪/১৬/১৮/১৯/২১/২৩), বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
্তত্রণা ্শ া শয়ি একান্ত সতিব, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়,ঢাকা।
আইন ক্থকিথা, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
উপ-প্রধান (১/২), তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
তসশে্ এনাত,ে, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
সতিব ্শ া শয়ি একান্ত সতিব, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়,বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
তসতনয়ি স কািী সতিব/স কািী সতিব-১/২/৩/৫/৬/১১/১২/১৩/১৫/১৭/২০/২২,তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
তসতনয়ি স কািী প্রধান/স কািী প্রধান, পতিকল্পনা-১/২/৩/৪/৫/৬, পতিকল্পনা োকা,, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, ঢাকা।
অতিট ক্থকিথা, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
তসতনয়ি িথ্য ক্থকিথা, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
,াইশেতিয়ান, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
গশব,লা ক্থকিথা, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।
সহক িী ফপ্র গ্র ম ি-১/২, তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়,ঢাকা।
পশিসংখ্য ন কমযকতয , তশক্ষা ্ত্রণালা,য়, বাা,াশ শ সতিবা,য়, ঢাকা।

স্ব ক্ষশিত/২৩/০২/২০১২
(িওনক জা ান)
তসতনয়ি স কািী সতিব (প্রশাসন)
ো ানঃ ৭১৬১১৩০
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ক্রশমক
নং
১.
২.

অনুশিভ দেি/অশিি
খ /ি খ ি ন ম
প্রি সন
ি দেট অশিি খ

ে শয়ত্বপ্র প্ত কমযকতয

১ম ছুটি প্রশতস্থ পক

উপ-সশ ি
(প্রি সন)
যুগ্ম-সশ ি (সংযুত)
(ি দেট অশিি খ )

যুগ্ম-সশ ি (সংযুত)
(ি দেট অশিি খ )
উপ-সশ ি
(প্রি সন)

২য় ছুটি
প্রশতস্থ পক
যুগ্ম-সশ ি
(কদলে অশিি খ )
উপ-সশ ি
(ম ধ্যশমক)
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৩য় ছুটি
প্রশতস্থ পক
উপ-সশ ি (ম ধ্যশমক)
যুগ্ম-সশ ি
(কদলে অশিি খ )

তশক্ষ মন্ত্রণালয়ের বিবিন্ন স্তয়রর কমমকর্মায়ের অধীনস্থ অনুবিিাগ/অবধশাখা/শাখা
অনুবিিাগ
প্রশাসন অনুবিিাগ

অবধশাখা (ব্রাঞ্চ)
প্রশাসন অবধশাখা

োবেয়বেঃ অবর্বরবি সবিি (প্রশাসন ও অর্ ম)

োবেয়বেঃ উপ-সবিি (প্রশাসন-১)

ছুটি প্রবর্স্থাপক

ছুটি প্রবর্স্থাপক

১ম-অবর্বরি সবিি (উন্নেন)
২ে- জ্যেষ্ঠ (যুগ্ম-সবিি)
৩ে-বির্ীে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-সবিি

১ম- যুগ্ম-সবিি(সংযুি) (িায়যট অবধশাখা)
২ে-যুগ্ম-সবিি (কয়লয অবধশাখা)
৩ে- উপ-সবিি (মাধ্যবমক)
িায়যট অবধশাখা
োবেয়বেঃ উপ-সবিি (িায়যট অবধশাখা)

শাখা
শাখা-১ (প্রশাসন ও সংস্থাপন)
শাখা-২(জ্সিা)
বিসাি রক্ষণ কমমকর্মা

শাখা-৩ (িায়যট)
শাখা-৪ (সমন্বে ও সংসে)
লাইয়ব্রবরোন

ছুটি প্রবর্স্থাপক
১ম- উপ-সবিি (প্রশাসন)
২ে-উপ-সবিি (মাধ্যবমক)
৩ে- যুগ্ম-সবিি (কয়লয অবধশাখা)
আইশসটি উইাং
োশয়দবাঃ শসদেম এনাশলে

ভগ্রাগ্রামার
সহকারী ভপ্রাগ্রামার-১
সহকারী ভপ্রাগ্রামার-২

ছুটি প্রশতস্থাপনক
ভপ্রাগ্রামার/সহকারী ভপ্রাগ্রামার-১/২
লাইদেরীয়ান
লাইদেরী শাখা

অবিট/আইন অনুবিিাগ

ছুটি প্রবর্স্থাপক
গদবষণা কমযকতযা
অবিট/আইন অবধশাখা

োবেয়বেঃ যুগ্ম-সবিি (অবিট ও আইন)

োবেয়বেঃ উপ-সবিি (অবিট)

ছুটি প্রবর্স্থাপক

ছুটি প্রবর্স্থাপক

১ম-যুগ্ম-সবিি (কাবরগবর ও মাদ্রাসা)
২ে-যুগ্ম-সবিি(মাধ্যবমক)
৩ে-যুগ্ম-সবিি (কয়লয)
কয়লয অনুবিিাগ

১ম-উপ-সবিি (আইন জ্সল)
২ে-উপ-সবিি (উন্নেন-১)
৩ে-উপ-সবিি (উন্নেন-২)

োবেয়বেঃ যুগ্ম-সবিি (কয়লয)

োবেয়বেঃ উপ-সবিি (কয়লয)

ছুটি প্রবর্স্থাপক
১ম-যুগ্ম-সবিি (বিশ্ববিদ্যালে)
২ে-যুগ্ম-সবিি (কারবরগবর ও মাদ্রাসা)
৩ে-যুগ্ম-সবিি (মাধ্যবমক)
মাধ্যবমক অনুবিিাগ

ছুটি প্রবর্স্থাপক
১ম-উপ-সবিি (বিশ্ববিদ্যালে)
২ে-উপ-সবিি (মাধ্যবমক)
৩ে-উপ-সবিি (কাবরগবর)
মাধ্যবমক অবধশাখা
োবেয়বেঃ উপ-সবিি (মাধ্যবমক)

োবেয়ব- যুগ্ম-সবিি (মাধ্যবমক)
ছুটি প্রবর্স্থাপক
১ম-যুগ্ম-সবিি (কাবরগবর ও মাদ্রাসা)
২ে-যুগ্ম-সবিি (বিশ্ববিদ্যালে)
৩ে-যুগ্ম-সবিি (কয়লয)
কাবরগবর ও মাদ্রাসা অনুবিিাগ

কয়লয অবধশাখা

ছুটি প্রবর্স্থাপক

শাখা-৫ (বিআইএ ও ব্যানয়িইস)
অবিট জ্সল
আইন জ্সল

শাখা-৬ (কয়লয-১
শাখা-৭ (কয়লয-২)
শাখা-৮(কয়লয-৩)
শাখা-৯ (কয়লয-৪)

শাখা-১০ (মাধ্যবমক-১)
শাখা-১১(মাধ্যবমক-২)
শাখা-১২ (মাধ্যবমক-৩)
শাখা-১৩(এমবি্ও)

১ম-উপ-সবিি (কয়লয)
২ে-উপ-সবিি(কাবরগবর)
৩ে-উপ-সবিি (বিশ্ববিদ্যালে)
কাবরগবর ও মাদ্রাসা অবধশাখা
োবেয়বেঃ উপ-সবিি (কাবরগবর)

োবেয়বেঃ যুগ্ম-সবিি (কাবরগবর ও মাদ্রাসা)

শাখােঃ১৪ (মাদ্রাসা)
শাখা-১৫ (কাবরগবর-১)
শাখা-১৬ (কাবরগবর-২)

ছুটি প্রবর্স্থাপক
ছুটি প্রবর্স্থাপক
১ম- যুগ্ম-সবিি (মাধ্যবমক)
২ে-যুগ্ম-সবিি(কয়লয)
৩ে-যুগ্ম-সবিি (বিশ্ববিদ্যালে)
বিশ্ববিদ্যালে অনুবিিাগ
োবেয়বেঃ যুগ্ম-সবিি (বিশ্ববিদ্যালে)
ছুটি প্রবর্স্থাপক
১ম-যুগ্ম-সবিি (কয়লয)
২ে-যুগ্ম-সবিি (মাধ্যবমক)
৩ে-যুগ্ম-সবিি(কাবরগবর ও মাদ্রাসা)
উন্নেন অনুবিিাগ
োবেয়বেঃ অবর্বরি সবিি (উন্নেন)

১ম-উপ-সবিি (মাধ্যবমক)
২ে-উপ-সবিি (কয়লয)
৩ে-উপ-সবিি (বিশ্ববিদ্যালে)
বিশ্ববিদ্যালে অবধশাখা
োবেয়বেঃ উপ-সবিি (বিশ্ববিদ্যালে)
ছুটি প্রবর্স্থাপক

শাখা-১৭ (বিশ্ববিদ্যালে-১)
শাখা-১৮(বিশ্ববিদ্যালে-২)
শাখা-১৯ (বৃবি)

১ম-উপ-সবিি (কয়লয)
২ে-উপ-সবিি (মাধ্যবমক)
৩ে-উপ-সবিি (কাবরগবর)
উন্নেন অবধশাখা-১
োবেয়ব- উপ-সবিি (উন্নেন-১)

ছুটি প্রবর্স্থাপক

ছুটি প্রবর্স্থাপক

১ম-অবর্বরি সবিি (প্রশাসন ও অর্ ম)
২ে- জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-সবিি
৩ে- বির্ীে জ্যষ্ঠে যুগ্ম-সবিি

১ম-উপ-সবিি (উন্নেন-২)
২ে- উপ-সবিি (অবিট ও আইন)
৩ে-উপ-সবিি (আইনয়সল)
উন্নেন অবধশাখা-২
োবেয়বেঃ উপ-সবিি(উন্নেন-২)
ছুটি প্রবর্স্থাপক
১ম-উপ-সবিি (উন্নেন-১)
২ে-উপ-সবিি (আইনয়সল)
৩ে- উপ-সবিি (অবিট ও আইন)
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শাখা-২০ (উন্নেন-১)
শাখা-২১-(উন্নেন-২)

শাখা-২২ (উন্নেন-৩)
শাখা-২৩ (প্রবশক্ষণ)

প ত -২
পবরকল্পনা অনুবিিাগ

পবরকল্পনা অবধশাখা-১

োবেয়বেঃ যুগ্ম-প্রধান (পবরকল্পনা)

োবেয়বেঃ উপ-প্রধান-১

ছুটি প্রবর্স্থাপক

ছুটি প্রবর্স্থাপক

১ম- যুগ্ম-সবিি (কাবরগবর ও মাদ্রাসা)
২ে-যুগ্ম-সবিি (বিশ্ববিদ্যালে)
৩ে-যুগ্ম-সবিি (মাধ্যবমক)

১ম- উপ-প্রধান-২
২ে-উপ-সবিি (প্রশাসন-১)
৩ে- উপ-সবিি (প্রশাসন-২)
পবরকল্পনা অবধশাখা-২
োবেয়বেঃ উপ-প্রধান-২
ছুটি প্রবর্স্থাপক
১ম- উপ-প্রধান-১
২ে-উপ-সবিি (প্রশাসন-১)
৩ে- উপ-সবিি (প্রশাসন-২)
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পবরকল্পনা শাখা-১
পবরকল্পনা শাখা-১=২
পবরকল্পনা শাখা-৩
গয়িষণা জ্সল

পবরকল্পনা শাখা-৪
পবরকল্পনা শাখা-৫
পবরকল্পনা শাখা-৬
পবরসংখ্যান জ্সল

শাখােঃ ১ (প্রশাসন ও সংস্থাপন)
ক্রেঃ নং

োবেব

শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা

০১.

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন এিং পবরকল্পনা জ্কাষসি সাংগঠবনক ও প্রশাসবনক
বিষোবে।

বসবনের সিকারী সবিি/সিকারী
সবিি, শাখা-১

০২.

মন্ত্রণালয়ের বির্ীে, তৃর্ীে ও িতুর্ ম জ্েণীর কমমিারীয়ের িাকুবর সংক্রান্ত
যাির্ীে বিষোবে।

০৩.

মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মা/কমমিারীয়ের এবসআর ও ব্যবিগর্ নবর্ সংরক্ষণ।

০৪.
০৫.
০৬.
০৭.

মন্ত্রণালয়ের আবর্ মক ও প্রশাসবনক ক্ষমর্া অপমণ ও কায মিন্টন সংক্রান্ত ।
ম এিং পেসৃবি সংক্রান্ত বিষোবে।
মন্ত্রণালয়ের প্রশাসবনক পুনগঠন
মাননীে মন্ত্রীর ব্যবিগর্ কমমকর্মা/কমমিারী বনয়োগ।
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের /বিিায়গর কমমকর্মায়ের জ্প্রষয়ণ
বনয়োগ ।
অিবন্টর্ কমমসমূি সম্পােন।
মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মা/কমমিারীয়ের অিেন্তরীন প্রবশক্ষণ।
সরকারী িাসািাড়ী সংগ্রি ও িরাদ্দ প্রোন সংক্রান্ত বিষোবে।
মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মা/কমমিারীয়ের শংখলা যবনর্ বিষোবে।
ঊর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব।

০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.

ছুটিকালীন বিকল্প
১ম। বসবনের সিকারী
সবিি/সিকারী সবিি,
শাখা-২
২ে। বসবনের সিকারী
সবিি/সিকারী সবিি,
শাখােঃ ৩
৩ে। বসবনের সিকারী
সবিি/সিকারী সবিি,
শাখােঃ ১২

শাখােঃ ২ (সাধারণ জ্সিা)
ক্রেঃ নং
০১.

োবেব
মন্ত্রণালয়ের যানিািন রক্ষণায়িক্ষণ ও জ্বালানী বিল পবরয়শাধ, যানিািয়নর িাড়া
আোে।

০২.

প্রয়টাকল ও অবিস বনরাপিা সংক্রান্ত বিষোবে।

০৩.

সকল প্রকার অবগ্রম ও ঋণ মঞ্জুরী সংক্রন্ত বিষোবে।

০৪.
০৫.
০৬.

যার্ীে বশক্ষা সপ্তাি উের্াপনসি বিবিন্ন অনুষ্ঠান আয়োযন।
মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মা/কমমিারীয়ের অবিস স্থান সংকুলান ও সবির্করণ।
মাননীে মন্ত্রীগয়ণর আসিািপত্র, যানিািনসি অন্যান্য আনুষংবগক দ্রব্যােী
সরিরাি।
কমমকর্মায়ের আিাবসক/অনািাবসক জ্টবলয়িান, ইন্টারকম মঞ্জুরীসি িেক্স, ইজ্মইল ও ইন্টারয়নট রক্ষণায়িক্ষন এিং জ্টবলয়িান বিল সমন্বে সংক্রান্ত যাির্ীে
কায।
জ্িারেঃ জ্িশনারী মালামাল সংগ্রি বির্রণ সি যাির্ীে কায মাবে।
বিদ্যেৎ, পাবন ও জ্সবনটারী সংরক্ষণসি মন্ত্রণালয়ের পবরষ্কার পবরছন্নর্া
র্োরবক।
আপ্যােনেঃ সিা সবমবর্য়র্ আপ্যােয়নর সামগ্রী সংগ্রি ও সরিরাি করা।
কবম্পউটার জ্কন্দ্র রক্ষণায়িক্ষণসি নতুন কবম্পউটার স্থাপন।
গ্রিণ ও বির্রণ শাখার কায মাবে।
মন্ত্রণালয়ের লাইয়ব্ররী রুম ব্যিস্থাপনাসি প্রয়োযনীে িইপুস্তক ও যান মাল ক্রে/
সংগ্রিকরণ।
িয়টাকবপয়মবশন ও ডুবিয়কটিং জ্মবশন সংরক্ষণ ও পবরিালনা সংক্রান্ত ।
পুরার্ন অয়কয়যা আসিািপত্র ও মালামাল জ্মরামর্, সংস্কার, সংরক্ষণ ও
বিবধয়মার্ায়িক প্রবক্রোকরণ।
ঊর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন।

০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.

শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
বসবনের সিকারী সবিি/সিকারী
সবিি, শাখােঃ ২

ছুটিকালীন বিকল্প
১ম। বসবনের সিকারী
সবিি/সিকারী সবিি,
শাখােঃ ১
২য়। বসবনের সিকারী সবিি/
সিকারী সবিি, শাখােঃ ৩
৩য়। বসবনের সিকারী সবিি/
সিকারী সবিি, শাখােঃ ১১

বিসাি শাখা
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

োবেব
মন্ত্রণালয়ের সকল কমমকর্মার জ্ির্ন ও যাির্ীে বিল বসএও, বশক্ষা মন্ত্রণালয়ে
জ্প্ররণ ।
সকল কমমিারীর জ্ির্ন ও যাির্ীে োিীর বিল প্রস্ত্ির্করণ ও বসএও, বশক্ষা
মন্ত্রণালে এিং জ্িসামবরক সবিিালয়ে জ্প্ররণ।
অন্যান্য আনুষবিক বিল, ভ্রমণ িার্ার বিল ও অবগ্রম বিল প্রস্ত্ির্করণ ও
বসএও বশক্ষা মন্ত্রণালে এিং জ্িসামবরক সবিিালয়ে জ্প্ররণ।
সকল বিয়লর জ্টায়কন সংরক্ষণ।
বসএও বশক্ষা মন্ত্রণালে এিং জ্িসামবরক সবিিালে জ্র্য়ক বিয়লর জ্িক গ্রিণ।
ব্যাংয়কর সবির্ সকল প্রকার জ্লনয়েন ও জ্িক সংরক্ষণ।
সকল কমমিারীর ছুটির বিসাি ও নবর্ সংরক্ষণ।
সকল কমমিারীর বিয়লর োিী জ্িয়কর মাধ্যয়ম প্রোন।
মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকার ব্যয়ের বিসাি সংরক্ষণ ও কোশ িবি বলখন।
মন্ত্রণালয়ের িায়যট প্রণেয়ন সিাের্াকরণ।
মন্ত্রণালয়ের আিরণ ও ব্যেন কমমকর্মা (বিবিও) বিসায়ি োবেব পালন।
এবয এিং বসএওএবয -এর সবির্ বিসাি বমলকরণ ।
ঊর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন।

শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
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শহস ি িক্ষর্ কমযকতয

ছুটিকালীন বিকল্প

লম ন প ত /২
=২=
ি দেট অশিি খ /ি খ ি কমযিন্টন (ি খ -৩)
ক্রেঃ
নং
১

োবেব
gš¿Yvjq/wefv‡Mi ev‡RU mswkøó ¯^í, ga¨ I `xN©‡gqv`x bxwZ Ges
cwiKíbv/Kg©cwiKíbv cÖYqb I nvjbvMv`KiY;

২

gš¿Yvjq/wefv‡Mi ev‡RU KvVv‡gv cÖYqb I nvjbvMv`KiY;

৩

mwPevjq Ges mshy³/Awab¯’ `ßi/ms¯’vi ivR¯^ Av‡qi j¶¨gvÎ Ges
e¨qmxgv wba©viY;

৪
৫

ivR¯^ Avq, Abybqœ b I Dbœqb e¨‡qi cÖv°jb I cÖ‡¶cY cÖ¯‘Z I WvUv Gw›Uª;
ivR¯^ ev‡RU n‡Z A_©vqbK…Z Dbœqb Kg©m~wPi cÖ¯Íve cÖYqb/ch©v‡jvPbv I
Aby‡gv`‡bi Rb¨ ev‡RU e¨e¯’vcbv KwgwUi mfvq Dc¯’vcb;
AvMvg msMÖn cwiKíbv (Advance Procurement Plan)-mn
gš¿Yvjq/wefvM I wbqš¿Yvaxb Awa`ßi/ms¯’vmg~‡ni Rb¨ ev‡RU ev¯Íevqb
cwiKíbv cÖYqb Ges ev¯Íevqb;
ivR¯^ AvniY I A_© Qvomn ev‡R‡U eivÏK…Z m¤ú‡`ি e¨envi m¤úwK©Z
Z_¨vw` msMÖn, we‡kølY Ges G msµvšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb;
cwiKíbv/Dbœqb Abywefv‡Mi mv‡_ mgš^‡qi gva¨‡g gvwmK wfwË‡Z ev‡R‡U
wba©vwiZ j¶¨gvÎvi wecix‡Z ivR¯^ Avni‡Yi AMÖMwZ Ges
Awa`ßi/ms¯’vIqvwi mKj Kvh©µg/cÖKí/Kg©m~wPi ev¯Íevqb (Financial
and Non-Financial) AMÖMwZ ch©v‡jvPbv;
cÖavb Kg©K…wZ wb‡`©kK Ges djvdj wb‡`©kK msµvšÍ j¶¨gvÎvi wecix‡Z
cÖK…Z AR©bmn ev‡RU ev¯Íevqb cwiex¶Y;
A_© wefvM cÖYxZ wb‡`©kbv Ges QK Abyhvqx ev‡RU ev¯Íevqb msµvšÍ
cÖwZ‡e`b cÖYqb;
cybtDc‡hvRbmn gš¿Yvjq/wefvM‡K cÖ`Ë Avw_©K ¶gZvi h_vh_ e¨envi,
wbwðZKiY;
AwZwi³ eiv‡Ïi cÖ¯Íve (cÖ‡qvRb n‡j) cix¶v-wbix¶vc~e©K A_© wefv‡M
†cÖiY;
A_© eivÏ I e¨envi msµvšÍ Z_¨vw` gš¿Yvjq/wefvM/Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi
I‡qemvB‡U wbqwgZfv‡e cÖKvk Kiv;
wefvMxq wnmv‡ei (Department Accounts) mv‡_ cÖavb wnmve i¶Y
Kg©KZ©vi Kvh©vj‡qi wnmv‡ei সংেশতস িন;
মন্ত্রর্ লয়/wefv‡Mi evwl©K Dc‡hvRb wnmve cÖYqb Ges wbix¶v cÖZ¨q‡bi Rb¨
gnvwnme wbix¶K I wbqš¿‡Ki Kvh©vj‡q †cÖiY;
miKvwi wnmve m¤úwK©Z KwgwU (PAC) Ges Ab¨vb¨ msm`xq ¯’vqx KwgwUi
Rb¨ ev‡RU I Avw_©K wel‡q cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z KiY;
ev‡RU e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z wewfbœ wel‡q A_© wefvM, cwiKíbv Kwgkb,
A_©‰bwZK m¤úK© wefvM Ges ev¯Íevqb, cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi mv‡_
mgš^q i¶v Kiv;
ev‡RU e¨e¯’vcb KwgwU, ev‡RU IqvwK©s MÖæc Ges ev‡RU e¨e¯’vcbv KwgwUi
Dc-KwgwU‡Z (hw` _v‡K) mvwPweK mnvqZv cÖ`vb Ges ev‡RU KwgwUi mfvi
Kvh©weeiYx A_© wefvM I cwiKíbv Kwgk‡b †cÖiY wbwðZKiY;
Avw_©K e¨e¯’vcbv ms¯‹vi/Dbœqb Ges ev‡RU e¨e¯’vcbv msµvšÍ mKj শিষদয়
wbqš¿Yvaxb Awa`ßi/ms¯’vmg~‡ni g‡a¨ mgš^qmvab;
Avw_©K e¨e¯’vcbv msµvšÍ wewfbœ wel‡q wbqš¿Yvaxb Awa`ßi/ms¯’vmg~‡ni
m¶gZv e„w×i j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY;
ev‡RU cÖYqb, ev¯Íevqb I cwiex¶Y Ges cÖavb Kg©K…wZ wb‡`©kK, djvdj
wb‡`©kK msµvš— Z_¨ I DcvË msMÖn, msi¶Y Ges e¨e¯’vcbvi j‡¶¨
Management Information system (MIS) ¯’vcb Ges
cwiPvjbv/e¨e¯’vcbv; Ges
ev‡RU cÖYqb, ev¯Íevqb I cwiex¶Ymn Avw_©K e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z wel‡q
DaŸ©Zb KZ…©c¶ KZ…©K cÖ`Ë Ab¨ †h †Kvb `vwqZ¡ cvjb;

৬

৭
৮

৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
19
২০
২১

২২

শাখার োশয়ব প্রাপ্ত
কমযকতযা
বসবনের সিকারী
সবিি/সিকারী সবিি,
শাখােঃ ৩

ছুটিকালীন বিকল্প
১ম। বসবনের সিকারী সবিি/
সিকারী সবিি, শাখােঃ ১
২য়। বসবনের সিকারী
সবিি/ সিকারী সবিি,
শাখােঃ ২
৩য়। বসবনের সিকারী
সবিি/ সিকারী সবিি,
শাখােঃ ১৩
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=৩=
শাখােঃ ৪ (সমন্বে ও সংসে বিষেক)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
মন্ত্রণালয়ের মাবসক সমন্বে সিা ও সমন্বে সংক্রান্ত কায মািলী
উপ-সশিব (অশধশাখা-৪)
মািলী।
সংসে বিষেক কায
মন্ত্রণালে, বিিাগ ও অন্যান্য সংস্থার ময়ধ্য সমন্বে সংবিি বিষোবে।
িাংলায়েশ িে স্কাউটস এিং িাংলায়েশ গালমস গাইি এয়সাবসয়েশয়নর
যাির্ীে বিষে।
এন বয ও সংক্রান্ত নীবর্/বনয়ে মশনা ইর্োবে (প্রকল্প প্রস্তাি ব্যবর্য়রয়ক) বশক্ষা
জ্ক্ষয়ত্র জ্িসরকারী বিয়েবশক বিবনয়োগ।
োর্া সংস্থা ব্যর্ীর্ অন্যান্য বিয়েবশক সংস্থা যর্া- ইউয়নয়স্কা, আইয়সয়স্কা,
ওআইবস, বসিা, ইউবনয়িা, কমনওয়েলর্, সাকম, সুইবিস ট্রাস্ট িা্ড  ইর্োবের
সবির্ বি-পাবক্ষক চুবি ও জ্যাগায়যাগ।
সাকম জ্েশসি বিয়শ্বর বিবিন্ন জ্েয়শর সায়র্ আন্তযমাবর্ক জ্যাগায়যাগ ও বশক্ষা
বিষেক চুবি সংক্রান্ত যাির্ীে কায।
বশক্ষানীবর্ সংক্রান্ত যাির্ীে কায।
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কমমসূিীর উপর মন্তব্য প্রণেন/য়প্ররণ (উন্নেন প্রকল্প
ব্যর্ীর্)।
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কমমসূিী/কবমটিয়র্ বশক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রবর্বনবধ
ময়নানেন ও এর্েসংক্রান্ত মূল নবর্পত্র সংরক্ষণ।
মন্ত্রণালয়ের িাছাই কবমটি গঠন/পুনগঠন সংক্রান্ত কায।
মবন্ত্রপবরষে ও বনকার সিার বসর্দ্ান্ত িাস্তিােন।
ঊর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান কায।

ছুটিকালীন বিকল্প
১ম। উপ-সবিি (প্রশাসন-১)
২ে। উপ-সবিি (প্রশাসন-২)
৩ে। উপ-সবিি (মাধ্যবমক)

শাখােঃ ৫
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
পবরেশমন ও বনরীক্ষা অবধেপ্তর (বিআইএ), িাংলায়েশ বশক্ষা র্থ্য ও
শসশনয়র সহকারী
১ম। বসবনের সিকারী
পবরসংখ্যান ব্যেয়রা (ব্যানয়িইস) -এর বিবিন্ন পয়ে বনয়োগ, জ্প্রষয়ণ িেবলসি
সশিব/সহকারী সশিবসবিি/সিকারী সবিি-২০
প্রশাসবনক সকল বিষোবে ।
শাখা-৫
(উন্নেন-১)
পবরেশমন ও বনরীক্ষা অবধেপ্তর কতৃমক পবরিাবলর্ পবরেশমন কায মক্রম
২ে। বসবনের সিকারী
পবরিীক্ষণ, মূল্যােন ও িাস্তিােন এিং অবিট আপবি পয মায়লািনা ও বিবধ
সবিি/সিকারী সবিি-২২
জ্মার্ায়িক বনস্পবি করণ ।
(উন্নেন-৩)
জ্িসরকারী বনরীক্ষক প্রবর্ষ্ঠানসমূি বনয়োগ ও বরয়পাট ম সংক্রান্ত কায মাবে ।
৩ে। বসবনের সিকারী
সবিি/সিকারী সবিিশাখা-২১ (উন্নেন-১/২)
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব ।
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শাখােঃ ৬ (কয়লযেঃ ১)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

১৫.
১৬.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
শসশনয়র সহকার
১ম। উপ-সবিি (অবধশাখা-৭)
কমমকর্মায়ের পয়োন্নবর্;
সশিব/সহকারী সশিব-শাখা৬ (কদলজ-১)
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর কমমকর্মায়ের চুবিবিবিক বনয়োগ;
২ে। উপ-সবিি(অবধশাখা-৮)
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়র প্রিাষক পয়ে নি বনয়োগ প্রাপ্তয়ের
৩য়। উপ-সশ ি (অশিি খ -৯)
পোেন;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের সরকারী কয়লয়য িেলী ও পোেন সংক্রান্ত কায মািলী;
১০% জ্কাটাে সরাসবর বনয়োগ ও পোেন সংক্রান্ত কায মিলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের বনেবমর্ বনয়োগ, স্থােীকরণ, বসয়লকশন জ্গ্রি প্রোন, উচ্চর্র
জ্স্কল প্রোন সংক্রান্ত কায মািলী,
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের জ্যেষ্ঠর্া বনধ মারণ ও জ্গ্রয়িশন র্াবলকা প্রস্ত্ির্ ও সংরক্ষণ
সংক্রান্ত কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের জ্েচ্ছা অিসর, পের্োগ, িাকুরী জ্র্য়ক অব্যািবর্ সংক্রান্ত
কায মািলী।
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবধেপ্তয়রর প্রশাসন/সংস্থাপন ও পুণ মগঠন সংক্রান্ত
বিষোবে।
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিার সম্পবকমর্ বিবধ বিধান প্রণেন ও
সংয়শাধন সংক্রান্ত বিষোবে।
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের িাটায়িইয বর্রী, সংরক্ষণ, ব্যিিার ও িালনাগােকরণ; এিং
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের পয়োন্নবর্র পর উপযুি পয়ে পোেন;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের জ্প্রষয়ণ পোেন সংক্রান্ত কায মািলী;
বি.বস.এস (সধারণ বশক্ষা) কোিায়রর কমমকর্মায়ের মাউবশ
অবধেপ্তয়রর/নায়েম/পবরেশমন
ও
বনরীক্ষা
অবধেপ্তয়রর
মিাপবরিালক,পবরিালক,
উপ-পবরিালক
ও
সিকারী
পবরিালকসি বিবিন্ন পয়ে পোেন এিং সকল বশক্ষা জ্িাি ম ও
যার্ীে
বশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক জ্িায়ি মর জ্িোরম্যান, সবিি, পরীক্ষা বনেন্ত্রক, কয়লয
পবরেশমক, স্কুল পবরেশমকসি
সংবিি অন্যান্য পয়ে জ্প্রষয়ণ পোেন
সংক্রান্ত কায মািলী;
সরকারী কয়লয়যর অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ পয়ে পোেন সংক্রান্ত কায মািলী
সম্পােন এিং
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক অবপমর্ কায মািলী।

শাখােঃ ৭ (কয়লযেঃ ২)
ক্রেঃ নং

োবেব

০১.

বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের শংখলা ও বিিাগীে মামলা সংক্রান্ত কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের বিরুয়র্দ্ প্রার্বমক অবিয়যাগ র্েন্তকরণ;
বিিাগীে মামলার আয়েয়শর বিরুয়র্দ্ প্রশাসবনক ট্রাইব্যেনাল ও প্রশাসবনক
আপীয়লট ট্রাইব্যেনায়ল োয়েরকৃর্ মামলাসমূয়ির েিাওোরী যিািসি অন্যান্য
কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর সেস্য কতৃমক মিমান্য িাইয়কায়ট ম রীট
বপটিশন োবখলসি অন্যান্য আোলয়র্ োয়েরকৃর্ মামলাসমূি পবরিালনা,
র্োরকী এিং বনষ্পবির ব্যিস্থা করণ
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর কমমকর্মায়ের জ্পনশন ও গ্রোচুইটি
মঞ্জুরী সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর কমমকর্মায়ের পাবরিাবরক জ্পনশন
সংক্রান্ত কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর কমমকর্মায়ের ইনয়িবলি জ্পনশন
সংক্রান্ত কায মািলী এিং
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক অবপমর্ কায মািলী।

০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.

শাখার োশয়ব প্রাপ্ত
কমযকতযা
উপ-সশিব (অশধশাখা-৭)

ছুটিকালীন বিকল্প
১ম। উপ-সবিি (অবধশাখা-৮)
২য়। উপ-সশ ি (অশিি খ -৯)
৩য়। উপ-সশ ি (ক শিেশি)
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=৫=
শাখােঃ ৮ (কয়লযেঃ ৩)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের উপ-সশিব (অশধশাখা-৮) ১ম। উপ-সবিি (অবধশাখা-৭)
কমমকর্মায়ের পূি ম িাকুরীর ধারািাবিকর্া ও জ্ির্ন সমর্া সংক্রান্ত কায মািলী;
সরকারী কয়লয়যর নতুন পে সৃবি ও পে সংরক্ষণ সংক্রান্ত কায মািলী;
২য়। উপ-সশ ি (অশিি খ -৯)
সরকারী কয়লয়য বিবিন্ন বিষে অনাস ম ও মািাস ম জ্কাস ম জ্খালা সংক্রান্ত
৩য়। উপ-সশ ি (কদলে)
যাির্ীে কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের িাকুরী বনেবমর্করণ সংক্রান্ত কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের বলয়েন মঞ্জুরী সংক্রান্ত কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের িবি মেঃিাংলায়েশ ভ্রমনসি, সকল প্রকার ছুটি(অবযমর্ছুটি,
বিনায়ির্য়ন অসাধারণ ছুটি, িবিেঃ িাংলায়েশ ছুটি, োবন্ত বিয়নােন ছুটি ও
অিকাশ কালীন ছুটি) মঞ্জুরী সংক্রান্ত কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর প্রিাষক জ্র্য়ক অধ্যাপক পয মায়ের
কমমকর্মায়ের প্রবশক্ষণ সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী;
বি.বস.এস (সাধারণ বশক্ষা) কোিায়রর কমমকর্মায়ের বিিাগীে পরীক্ষা,
অংশগ্রিয়নর অনুমবর্ প্রোন এিং অন্যত্র িাকুরী করার অনুমবর্ সংক্রান্ত
যাির্ীে কায মািলী;
সকল সরকারী কয়লয়যর িাৎসবরক ছুটি বনধ মারণ সংক্রান্ত কায মািলী;
সরকারী কয়লয়যর জ্িসরকারী র্িবিল ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কায মািলী এিং
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক অবপমর্ কায মািলী।

শাখােঃ ৯ (কয়লযেঃ ৪)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
জ্িসরকারী কয়লয যার্ীেকরণ সংক্রান্ত নীবর্মালা প্রণেন, সংয়শাধন এিং উপ-সশিব (অশধশাখা-৯) ১ম। উপ-সবিি (অবধশাখা-৮)
িাস্তিােন সংক্রান্ত বিষোবে;
জ্িসরকারী কয়লয বনেন্ত্রন সংক্রান্ত বিবধমালা প্রণেন এিং সংয়শাধন;
২য়। উপ-সশ ি (অশিি খ -৭)
নতুন জ্িসরকারী কয়লয সমূয়ির পাঠোয়নর অনুমবর্,েীকৃবর্,শাখা ও বিষে
৩য়। উপ-সশ ি (শিশ্বশিদ্য লয়)
জ্খালার অনুমবর্;
জ্িসরকারী ইন্টারবমবিয়েট কয়লয়যর এিিক/কায মবনি মািী/গিবণ মং িবির
সিাপবর্ ময়নানেন
সকল কয়লয়য অনুন্নেন খায়র্ ভূবম অবধগ্রিন সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী ;
জ্িসরকারী কয়লয়যর বশক্ষকয়ের িাকুরী সংক্রান্ত মামলা, রীট মামলা ও
অন্যান্য মামলার র্োরবক ও বনস্পবি সংক্রান্ত কায মািলী;
োেবশাবসর্ কয়লয/প্রবর্ষ্ঠান সমূয়ির রুলস অি বিবযয়নস বর্রী ও গিমবনং
িবির কায মক্রমসি অন্যান্য কায মক্রম গ্রিণ সংক্রান্ত কায মািলী;
জ্িসরকারী কয়লয়যর বিবিন্ন অবিয়যায়গর র্েন্ত ও পরির্ী কায মক্রম গ্রিণ;
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক অবপমর্ কায মািলী।

শাখােঃ ১০ (সরকারী বিদ্যালে ও বশক্ষা জ্িাি মসমূি)
ক্রেঃ নং
০১.

০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা অবধেপ্তরাধীন মাধ্যবমক বিদ্যালে/উচ্চ বিদ্যালে ও উপ-সশিব (অশধশাখা-১০) ১ম। উপ-সবিি (মাধ্যবমক)
মাধ্যবমক বশক্ষার সায়র্ সংবিি বশক্ষক/বশবক্ষকা এিং কমমকর্মায়ের বনয়োগ,
িেলী, পয়োন্নবর্, ছুটি, অিসর গ্রিণসি অন্যান্য প্রশাসবনক কায মািলী (নীবর্
বনধ মারণ)।
জ্যলা বশক্ষা অবিস ও আঞ্চবলক বশক্ষা অবিস সংক্রান্ত কায মািলী।
২। উপ-সশ ি (অশিি খ -৮)
জ্িসরকারী বিদ্যালে যার্ীেকরণ/পে সৃবি ও সংরক্ষয়ণর যন্য
৩। উপ-সশ ি (অশিি খ -৭)
আন্তেঃমন্ত্রণালে জ্যাগায়যাগ।
সরকারী মাধ্যবমক বিদ্যালেসমূয়ির সংস্থাপন ও প্রশাসবনক বিষোবে।
সরকারী মাধ্যবমক বশক্ষকগয়ণর প্রবশক্ষণ ও মানি উন্নেন সম্পবকমর্ কায।
এনবসটিবি (NCTB) ও এনটিআরবসএ (NTRCA) -এর যাির্ীে
প্রশাসবনক ও সংস্থাপন বিষেক কায মািলী।
বশক্ষাোন পর্দ্বর্র উন্নেন।
মাধ্যবমক বশক্ষার সায়র্ সংবশি কমমকর্মা কমমিারীয়ের শংখলা সংক্রান্ত
বিষোবে।
মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বশক্ষা জ্িাি মসমূয়ির প্রশাসবনক ও সংস্থাপন
বিষেক কায মািলী।
মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রিার ও প্রশাসবনক কায।
মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বশক্ষা জ্িাি মসমূয়ির (োেবশাবসর্) কমমকর্মা
কমমিারীয়ের শংখলাযবনর্ বিষোবে।
ঊর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন।
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=৬=
শাখােঃ ১১ (ঢাকা ও রাযশািী বিিায়গর বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠান)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
স্কুল/কয়লয এর ম্যায়নবযং কবমটি/গিবন মং িবি গঠন সংক্রান্ত নীবর্মালা
শসশনয়র সহকারী
১ম। শসশনয়র সহকারী
প্রণেন।
সশিব/সহকারী সশিব
সশিব/সহকারী সশিব
(শাখা-১০)
(শাখা-১২)
জ্িসরকারী বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠানসমূয়ি সরকারী অনুোন সংক্রান্ত নীবর্/পর্দ্বর্
২য়। শসশনয়র সহকারী
বনধ মারণ, বিবধ প্রণেন ও আয়েশ যারী সংক্রান্ত বিষোিলী।
সশিব/সহকারী সশিব
(শাখা-১৩)
মাধ্যবমক বশক্ষা সংক্রান্ত আইন/বিবধ/অধ্যায়েশ/য়রগুয়লশন প্রণেন।
৩য়। শসশনয়র সহকারী
সশিব/সহকারী সশিব
(শাখা-১৫)
মাধ্যবমক বশক্ষা পরীক্ষা পর্দ্বর্ ও পাঠ্যক্রম সংস্কার সংক্রান্ত বিষোবে।
জ্িসরকারী স্কুয়লর সংস্থাপন ও প্রশাসবনক বিষোবে।
জ্িসরকারী স্কুল, কয়লয ও মাদ্রাসাে কবম্পউটার বির্রণ।
বনম্নমাধ্যবমক, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়ের অনুমবর্ ও েীকৃবর্
সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী।
বনম্নমাধ্যবমক, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়ের অবর্বরি শাখা, বিষে
জ্খালা সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী।
বনম্নমাধ্যবমক,মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়ের ৩০% মবিলা জ্কাটা
সংরক্ষন যাির্ীে কায মািলী।
স্কুল/স্কুল এ্ড  কয়লয-এর ম্যায়নবযং কবমটি/গিবন মং িবি গঠন সংক্রান্ত
কায মািলী।
ঊর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন।

শাখােঃ ১২ (আইন/নীবর্মালা প্রণেন এিং ঢাকা ও রাযশািী বিিাগ ব্যর্ীর্ অন্যান্য বিিায়গর বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠান)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বনম্নমাধ্যবমক ও মাধ্যবমক পয মায়ের বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠানসমূয়ির েীকৃবর্ সংক্রান্ত
শসশনয়র সহকারী
১ম। শসশনয়র সহকারী
নীবর্মালা প্রণেন।
সশিব/সহকারী সশিব
সশিব/সহকারী সশিব
(শাখা-১২)
(শাখা-১১)
জ্িসরকারী স্কুল, কয়লয ও মাদ্রাসাে কবম্পউটার বির্রণ সংক্রান্ত নীবর্মালা
২য়। শসশনয়র সহকারী
প্রণেন।
সশিব/সহকারী সশিব
(শাখা-১৩)
জ্িসরকারী বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠানসমূয়ির বশক্ষক-বশবক্ষকা ও কমমিারীয়ের িাকুবরর
৩য়। শসশনয়র সহকারী
শর্মািলী প্রণেন।
সশিব/সহকারী সশিব
(শাখা-২)
জ্িসরকারী ইংয়রযী মাধ্যম স্কুল স্থাপন, জ্রবযয়েশন সংক্রান্ত নীবর্মালা
প্রণেন।
স্কুল/কয়লয এর ম্যায়নবযং কবমটি/গিবন মং িবি গঠন সংক্রান্ত নীবর্মালা
প্রণেন।
জ্িসরকারী বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠানসমূয়ি সরকারী অনুোন সংক্রান্ত নীবর্/পর্দ্বর্
বনধ মারণ, বিবধ প্রণেন ও আয়েশ যারী সংক্রান্ত বিষোিলী।
মাধ্যবমক বশক্ষা সংক্রান্ত আইন/বিবধ/অধ্যায়েশ/য়রগুয়লশন প্রণেন।
জ্িসরকারী ইংয়রযী মাধ্যম স্কুয়লর জ্রবযয়েশন প্রোন, বিয়েশী বশক্ষক
বনয়োয়গ এন.ও.বস প্রোন।
বনম্নমাধ্যবমক, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়ের অবর্বরি শাখা, বিষে
জ্খালা সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী।
জ্সবসপ প্রকয়ল্পর আওর্াে যাির্ীে কায মািলী।
জ্িসরকারী স্কুয়লর সংস্থাপন ও প্রশাসবনক বিষোবে।
বনম্নমাধ্যবমক, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়ের অনুমবর্ ও েীকৃবর্
সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী।
বনম্নমাধ্যবমক, মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়ের ৩০% মবিলা জ্কাটা
সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী।
স্কুল/স্কুল এ্ড  কয়লয-এর ম্যায়নবযং কবমটি/গিবন মং িবি গঠন সংক্রান্ত
কায মািলী।
ঊর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন

লম ন প ত /৭
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=৭=
শাখােঃ ১৩: (এম.বপ.ও শাখা)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.

০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
জ্িসরকারী বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠায়নর বশক্ষক/কমমিারীয়ের জ্ির্ন-িার্াবের সরকারী
শসশনয়র সহকারী
১ম। শসশনয়র সহকারী
অংশ প্রোন (এম.বপ.ও) সংক্রান্ত বিষোিলী।
সশিব/সহকারী সশিব
সশিব/সহকারী সশিব
(শাখা-১৩)
(শাখা-১১)
জ্িসরকারী বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠায়ন সরকার কতৃমক মঞ্জুরীকৃর্ জ্ির্ন-িার্াবে/
২য়। শসশনয়র সহকারী
অনুোয়নর সুষ্ঠু ব্যিিার বনবির্করণ এিং বনবে মি অবিয়যায়গর উপর কায মকরী
সশিব/সহকারী সশিব
ব্যিস্থা গ্রিণ।
(শাখা-১২)
শাখার আওর্াধীন েপ্তরসমূয়ির কমমকর্মা-কমমিারীয়ের শংখলাযবনর্ বিষে।
৩য়। শসশনয়র সহকারী
সশিব/সহকারী সশিব
(শাখা-৩)
জ্িসরকারী বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠায়নর বশক্ষক/কমমিারীয়ের স্থবগর্কৃর্/িাবর্লকৃর্
জ্ির্ন-িার্ার সরকারী অংশ প্রোন সংক্রান্ত বিষোিলী।
জ্িসরকারী মাধ্যবমক বশক্ষক সবমবর্ সংক্রান্ত বিষোবে।
বশক্ষক-কমমিারী কল্যাণ ট্রাস্ট।
অিসর সুবিধা জ্িাি ম।
জ্িসরকারী বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠান (স্কুল, কয়লয, মাদ্রাসা ও কাবরগবর বশক্ষা
প্রবর্ষ্ঠাসমূি) এর বশক্ষক ও কমমিারীয়ের জ্ির্ন-িার্াবের সরকাবর অংশ
প্রোন এিং যনিল কাঠায়মা সম্পবকমর্ বনয়ে মবশকা’ সম্পবকমর্
ব্যাখ্যা/মর্ামর্ প্রোন এিং প্রয়োযনীে পবরির্মন/পবরিধ মন িা সংয়যাযনী
আনেন সংক্রান্ত কায মািলী।
পািবলক পরীক্ষাে িলািল বিপয ময়ের কারয়ণ এমবপওভুি বিদ্যালেসমূয়ির
বিরুয়র্দ্ (বনম্নমাধ্যবমক ও মাধ্যবমক) ব্যিস্থা গ্রিণ সংক্রান্ত কায মািলী।
জ্িসরকারী কয়লয়য মবিলা জ্কাটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী।
জ্িসরকাবর কয়লয়যর প্রিাষকয়ের টাইম জ্স্কল প্রোন ও সিকারী অধ্যাপক
পয়ে পয়োন্নবর্ সংক্রান্ত কায মািলী।
জ্িসরকাবর কয়লয়যর বশক্ষক-কমমিারীয়ের জ্ির্ন-িার্ার সরকাবর অংশ
প্রোন সংক্রান্ত কায মািলী।
পািবলক পরীক্ষাে িলািল বিপয মায়ের কারয়ণ এমবপওভুি কয়লযসমূয়ির
বিরুয়র্দ্ ব্যিস্থা গ্রিণ সংক্রান্ত কায মািলী।
মাদ্রাসাে মবিলা জ্কাটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাির্ীে কায মািলী।
মাদ্রাসার বশক্ষক-কমমিারীয়ের জ্ির্ন-িার্ার সরকাবর অংশ প্রোন সংক্রান্ত
কায মািলী।
পািবলক পরীক্ষাে িলািল বিপয ময়ের কারয়ণ এমবপওভুি মাদ্রাসাসমূয়ির
বিরুয়র্দ্ ব্যিস্থা গ্রিণ সংক্রান্ত কায মািলী।
কাবরগবর বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠায়ন মবিলা জ্কাটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাির্ীে
কায মািলী।
কাবরগবর বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠায়নর বশক্ষক-কমমিারীয়ের জ্ির্ন-িার্ার সরকাবর
অংশ প্রোন সংক্রান্ত কায মাবে।
পািবলক পরীক্ষাে িলািল বিপয মায়ের কারয়ণ এমবপওভুি কাবরগবর বশক্ষা
প্রবর্ষ্ঠানসমূয়ির বিরুয়র্দ্ ব্যিস্থা গ্রিণ সংক্রান্ত কায মািলী।
ঊর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব।

শাখােঃ ১৪ (মাদ্রাসা)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.

োবেব
মাদ্রাসা বশক্ষা সংক্রান্ত নীবর্।
মাদ্রাসা বশক্ষার পাঠ্যক্রম।
মাদ্রাসা বশক্ষক-কমমিারীয়ের িাকুবরর শর্মািলী ও িাকুবর বিষেক কায মাবে।
মাদ্রাসা বশক্ষকয়ের িেলী/বনয়োগ/পয়োন্নবর্/য়পনশন/গ্রোচুইটি অিসর গ্রিণ
প্রভৃবর্ বিষয়ে নীবর্ বনধ মারণ।
জ্িসরকারী মাদ্রাসার েীকৃবর্ ও নিােন।
মাদ্রাসা বশক্ষকগয়ণর প্রবশক্ষণ ও মানি উন্নেন সংক্রান্ত কায মাবে।
মাদ্রাসা বশক্ষা জ্িায়ি মর প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষেক যাির্ীে কায মািলী।
মাদ্রাসা বিবধ অনুসায়র মাদ্রাসা পবরিালনা কবমটি গঠন ও অনুয়মােন সংক্রান্ত
কায মািলী।
মাদ্রাসা পরীক্ষা পর্দ্বর্/পরীক্ষা পবরিালনা বিষেক কায মাবে।
মাদ্রাসা বশক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কায মািলী।
অবধশাখার অধীন েপ্তরসমূয়ির কমমকর্মা কমমিারীয়ের শংখলাযবনর্
বিষোবে।
মাদ্রাসা বশক্ষা জ্িায়ি মর কমমকর্মা/কমমিারীয়ের শংখলাযবনর্ বিষোিলী।
ের্ন্ত্র মাদ্রাসা বশক্ষা অবধেপ্তয়রর প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষেক কায মািলী।
বি.এম.টি.টি.আই-এর প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষেক কায মািলী।
উর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন।

শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
উপ-সশিব (অশধশাখা-১৪) ১ম। উপ-সশিব (কাশরগশর ও
মাদ্রাসা)
২য়। উপ-সশিব (অশধশাখা-১৬)
৩য়। উপ-সশিব (মাধ্যশমক)
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=৮=
শাখােঃ ১৫ (কাবরগবরেঃ ১)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.

োবেব
কাবরগবর বশক্ষার সায়র্ সংবিি আইন/অধ্যায়েশ ও বিবধমালা প্রণেন।

শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বসবনের সিকারী সবিি/ ১ম। বসবনের সিকারী সবিি/
সিকারী সবিি-শাখা-১৫
সিকারী সবিি, শাখােঃ ১২
ম ও প্রশাসবনক বিষোবে।
কাবরগবর বশক্ষা অবধেপ্তয়রর সংস্থাপন, পুনগঠন
২ে। বসবনের সিকারী সবিি/
সিকারী সবিি, শাখােঃ ১৩
কাবরগবর বশক্ষা অবধেপ্তর এিং ইিার অধীনস্থ েপ্তর/প্রবর্ষ্ঠানসমূয়ির পে সৃবি
৩ে। বসবনের সিকারী সবিি/
ও সংরক্ষণ বিষয়ে আন্তেঃমন্ত্রণালে জ্যাগায়যাগ।
সিকারী সবিি, শাখােঃ ১১
বিবসএস (কাবরগবর বশক্ষা) কোিার সম্পবকমর্ এিং কোিারভুি কমমকর্মায়ের
যাির্ীে প্রশাসবনক বিষোবে।
কাবরগবর বশক্ষা অবধেপ্তর-এর আওর্াধীন কমমকর্মা/কমমিারীয়ের
বনয়োগ/িেলী/পয়োন্নবর্/ প্রবশক্ষণ, ছুটি/অিসর গ্রিণ/প্রবিয়িন্ট িা্ড ,
কমমকর্মায়ের জ্পনশন, গ্রোচুইটি ইর্োবে কায মািলী।
কাবরগবর বশক্ষা অবধেপ্তয়রর কমমকর্মা এিং অবধেপ্তরাধীন সকল বশক্ষা
প্রবর্ষ্ঠায়নর বশক্ষকয়ের বিরুয়র্দ্ আনীর্ অবিয়যায়গর প্রার্বমক র্েন্ত।
অবধশাখার অধীন েপ্তরসূয়ির কমমকর্মা/কমমিারীয়ের শংখলাযবনর্ বিষোবে।
উর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন।

শাখােঃ ১৬ (কাবরগবরেঃ ২)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
মাঠ পয মায়ে কাবরগবর বশক্ষার অবিস স্থাপন সম্পবকমর্ নীবর্গর্ বেকসূমি।
উপ-সশিব (অশধশাখা-১৬) ১ম। উপ-সশিব (অশধশাখা-১৪)
জ্নকটার সংক্রান্ত যাির্ীে প্রশাসবনক কায মািলী।
২য়। উপ-সশিব (অশধশাখা-৮)
কাবরগবর বশক্ষা জ্িাি ম, ইনবস্টটিউটসমূি এিং জ্টক্সটাইল ও জ্লোর
৩য়। উপ-সশিব (অশধশাখা৭)
জ্টকয়নালযী কয়লয ও টিটিবস ও বিটি এর যাির্ীে প্রশাসবনক সংস্থাপন
বিষেক কায মািলী।
কাবরগবর বশক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষোবে।
বিবসএস (কাবরগবর) বশক্ষা কোিায়রর কমমকর্মায়ের শংখলা সংক্রান্ত বিষে
আপীল আয়িেন, আোলয়র্ োয়েরকৃর্ মামলা, প্রশাসবনক ট্রাইব্যনায়ল
োয়েরকৃর্ মামলা র্োরকী ও বনস্পবিকরণ।
কাবরগবর বশক্ষা জ্িায়ি মর কমমকর্মা/কমমিারীয়ের শংখলাযবনর্ বিষোবে।
উর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন।

শাখােঃ ১৭ (বিশ্ববিদ্যালেেঃ ১)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বিশ্ববিদ্যালে সংক্রান্ত নীবর্ ও পবরকল্পনা প্রণেন
উপ-সশিব (অশধশাখা-১৭) ১ম। উপ-সশিব (অশধশাখা-১৮)
বিশ্ববিদ্যালে সংক্রান্ত আইন/বিবধ/অধ্যায়েশ/িোটিটিউট প্রণেন
২য়। উপ-সশিব (অশধশাখা-১৯)
বিশ্ববিদ্যালে মঞ্জুরী কবমশন সংক্রান্ত যাির্ীে কায (উন্নেন প্রকল্পসি)
৩য়। উপ-সশিব (শবশ্বশবদ্যালয়)
বিশ্ববিদ্যালে সংক্রান্ত সাধারণ নীবর্ ও সমন্বেমূলক কায
জ্িসরকারী বিশ্ববিদ্যালে এিং এর বশক্ষক/কমমকর্মা সংক্রান্ত কায মািলী
অবধশাখার অধীন েপ্তরসমূয়ির কমমকর্মা/কমমিারীয়ের শংখলাযবনর্ বিষোবে
উর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন

শাখােঃ ১৮ (বিশ্ববিদ্যালেেঃ ২)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
সরকায়রর আবর্ মক সািায্যপূি (পািবলক) বিশ্ববিদ্যালেসমূয়ির প্রশাসবনক ও উপ-সশিব (অশধশাখা-১৮) ১ম। উপ-সশিব (অশধশাখা-১৭)
সংস্থাপন বিষেক যাির্ীে কায মািলী
বিশ্ববিদ্যােলেসমূয়ির বশক্ষক ও কমমকর্মায়ের প্রবশক্ষণ, অধ্যেন, জ্প্রষণ ও
২য়। উপ-সশিব (শবশ্বশবদ্যালয়)
বিয়েশগমন সংক্রান্ত প্রশাসবনক বিষোিলী
সরকায়রর আবর্ মক সািায্যপুি (পািবলক) বিশ্ববিদ্যালেসমূয়ির উন্নেন
৩য়। উপ-সশিব (অশধশাখাপ্রকয়ল্পর িাস্তিােন সংক্রান্ত প্রশাসবনক কায মাবে
১৯)
িোয়েলয়রর সবিয়ির কায মালে সংক্রান্ত কায মািলী
অবধশাখার অধীন েপ্তরসমূয়ির কমমকর্মা/কমমিারীয়ের শংখলাযবনর্ বিষোবে
উর্দ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ োবেব পালন
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শাখােঃ ১৯ (বৃবি)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বিয়েশ জ্র্য়ক প্রাপ্ত ছাত্রবৃবি বিষেক যাির্ীে কায মাবে (চুবিসি)
উপ-সশিব (অশধশাখা-১৯) ১ম। উপ-সশিব (অশধশাখা-১৮)
বৃটিশ কাবরগবর সিাের্া কমমসুিীর (বিটিএ) অধীয়ন বিয়েয়শ প্রবশক্ষণ
২য়। উপ-সশিব (অশধশাখা-১৭)
িালমস ওোয়লস ট্রাি িা্ড  সংক্রান্ত বিষোবেেঃ
৩য়। উপ-সশিব (শবশ্বশবদ্যালয়)
বনয উয়দ্যায়গ বিয়েয়শ অধ্যেন সংক্রান্ত বিষোবে (অনাপবি প্রোনসি)
ব্যবিগর্ উয়দ্যায়গ উচ্চর্র বশক্ষার যন্য োর্া সংস্থার আবর্ মক সিাের্া
সংক্রান্ত বিষোবে
িাংলায়েয়শ বিয়েশী ছাত্রয়ের অধ্যেন সংক্রান্ত বিষোিলী
বিয়েশী ছাত্রয়ের বৃবি প্রোন, িবর্ম ও অন্যান্য প্রশাসবনক বিষোিলী
বিয়েয়শ অিবস্থর্ িাংলায়েশীয়ের বশক্ষা সংক্রান্ত কায (বমশন পবরিাবলর্
স্কুলসি)
িাংলায়েশী ছাত্রয়েরয়ক বিয়েশী বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠায়ন িবর্ময়র্ সিাের্াকারী
সংগঠনসমূয়ির প্রশাসন/বনেন্ত্রণ সংক্রান্ত কায মািলী
জ্েয়শর প্রয়কৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালেসমূয়ির (পািবলক)
প্রশাসবনক ও সংস্থাপন বিষেক (আইন ও বিবধ বিধান ব্যর্ীর্) যাির্ীে
কায মািলী।
অবধশাখার অধীন েপ্তর/অবধেপ্তর/পবরেপ্তরসমূয়ির কমমকর্মা/কমমিারীয়ের
শংখলা যবনর্ বিষোবে
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব

শাখােঃ ২০ (উন্নেনেঃ ১)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বিশ্বব্যাংক/য়নারাি সিাের্াপুি মাধ্যবমক ও উিি মাধ্যবমক পয মায়ে গৃিীর্ বসবনের সিকারী সবিি/ ১ম। বসবনের সিকারী সবিি/
সকল উন্নেন প্রকয়ল্পর িাস্তিােন সংক্রান্ত যাির্ীে প্রশাসবনক কায।
সিকারী সবিি-শাখা-২০
সিকারী সবিি, শাখােঃ ২১
িাংলায়েশ সরকায়রর অর্ মােয়ন মাধ্যবমক ও উিি মাধ্যবমক পয মায়ে গৃিীর্
২ে। বসবনের সিকারী সবিি/
উন্নেন প্রকল্প িাস্তিােন সংক্রান্ত কায।
সিকারী সবিি, শাখােঃ ২২
উন্নেন অবধশাখা সমম্বে সংক্রান্ত কায মািলী।
৩ে। বসবনের সিকারী সবিি/
সিকারী সবিি, শাখােঃ ৫
উন্নেন প্রকয়ল্পর কমমকর্মা কমমিারীয়ের শংখলা যবনর্ বিষে
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব।

শাখােঃ ২১ (উন্নেনেঃ ২)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বিশ্ববিদ্যালে মঞ্জুরী কবমশন কতৃমক গৃিীর্ উন্নেন প্রকল্প সমূয়ির িাস্তিােন উপ-সশিব (অশধশাখা-২১) ১ম। উপ-সশিব (উন্নয়ন-১)
সংক্রান্ত যাির্ীে প্রশাসবনক কায।
অবধশাখার
আওর্াধীন
েপ্তর/অবধেপ্তর/পবরেপ্তর
সমূয়ির
২য়। উপ-সশিব (উন্নয়ন-২)
কমমকর্মা/কমমিারীয়ের শংখলা সংক্রান্ত।
িাংলায়েশ সরকায়রর অর্ মােয়ন মন্ত্রণালে ও সংস্থার বনযে প্রকল্প সংক্রান্ত
৩য়। উপ-সশিব (প্রশশক্ষণ)
মক
মািলী।
প্রশাসবনক ও আবর্ কায
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব।

শাখােঃ ২২ (উন্নেনেঃ ৩)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
মন্ত্রণালয়ের আওর্াধীন বশক্ষা প্রয়কৌশল অবধেপ্তর (সায়িক িোবসবলটিয বসবনের সিকারী সবিি/ ১ম। বসবনের সিকারী সবিি/
বিিাগ) সংক্রান্ত প্রশাসবনক কায মািলী।
সিকারী সবিি-শাখা-২২
সিকারী সবিি, শাখােঃ ২০
বশক্ষা প্রয়কৌশল অবধেপ্তর কতৃমক িাস্তিাবের্ব্য প্রকয়ল্পর যাির্ীে প্রশাসবনক
২ে। বসবনের সিকারী সবিি/
কায মািলী ।
সিকারী সবিি, শাখােঃ ২১
এবিবি/বসিা সিাের্াপুি উন্নেন প্রকয়ল্পর িাস্তিােন সংক্রান্ত যাির্ীে কায।
৩ে। বসবনের সিকারী সবিি/
সিকারী সবিি, শাখােঃ ৫
অবধশাখার আওর্াধীন েপ্তর/অবধেপ্তর/পবরেপ্তর সমূয়ির
কমমকর্মা/কমমিারীয়ের শংখলা সংক্রান্ত কায মাবে।
িাংলায়েশ কাবরগবর বশক্ষা অবধেপ্তয়রর ও কাবরগবর জ্সক্টয়রর উন্নেন
প্রকয়ল্পর প্রশাসবনক কায মাবে।
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব।
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= ১০ =
শাখােঃ ২৩ (প্রবশক্ষণ)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.

০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
মন্ত্রণালে ও বিবিন্ন েপ্তর/অবধেপ্তর ও প্রবর্ষ্ঠায়নর কমমকর্মা/কমমিারীয়ের উপ-সশিব (অশধশাখা-২৩) ১। উপ-সশিব (উন্নয়ন-১)
জ্েয়শ ও বিয়েয়শ প্রবশক্ষণ সংক্রান্ত োবেবসি প্রবশক্ষয়ণর িাবিো বনরূপন।
যার্ীে বশক্ষা ব্যিস্থাপনা একায়িমী (নায়েম), যার্ীে কবম্পউটার প্রবশক্ষণ ও
২। উপ-সশিব (উন্নয়ন-২)
গয়িষণা একায়িমী (এনএবসটিআর),িাংলায়েশ মােরাসা বশক্ষক প্রবশক্ষণ
ইেটিটিউট,উিি মাধ্যবমক বশক্ষক প্রবশক্ষণ ইেটিটিউট (এইিএসটিটিআই),
বশক্ষক প্রবশক্ষণ মিাবিদ্যালে (টিটিবস)-এর যাির্ীে প্রশাসবনক কায মািলী।
বিয়েয়শ অনুবষ্ঠর্ব্য প্রাক্কলন িবিভূমর্ সিা, জ্সবমনার, বশক্ষা সির, সির
৩। উপ-সশিব (আইন ভসল)
বিবনমে কমমসূবি, কমমশালা ইর্োবেয়র্ জ্যাগোয়নর বনবমি ময়নানেন োন ও
সরকারী আয়েশ যাবর করণ।
উন্নেন প্রকয়ল্পর বিবিন্ন প্রবশক্ষণ কমমসূিীর সমম্বেকরণ।
মন্ত্রণালে ও অধীনস্থ অবধেপ্তর/েপ্তর/সংস্থার প্রবশক্ষয়ণর িাবিো বনরূপণ ও
িাস্তিােন।
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব।

অবিট জ্সল
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.

োবেব
সরকারী বিসাি সংক্রান্ত সংসেীে স্থােী কবমটির (বপ.এ) বসর্দ্ান্ত িাস্তিােন সংক্রান্ত
কায মািলী
পবরেশমন ও বনরীক্ষা অবধেপ্তর ব্যর্ীর্ সরকারী বনরীক্ষা সংস্থাগুয়লার সকল ধরয়ণর
অবিট আপবি ও বনস্পবির যন্য পরীক্ষা ও বত্রপক্ষীে সিার ব্যিস্থা করা ।
অবিট আপবি বনস্পবির যন্য মাবসক র্থ্য সংগ্রি, সংকলন এিং প্রবর্ মায়সর
আপবি সংক্রান্ত কবমটিয়র্ উপস্থাপন।
মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অবধেপ্তর/েপ্তর/সংস্থার বনরীক্ষা প্রবর্য়িেন সমন্বে ও ইিার
উপর কায মক্রম গ্রিণ।
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব ।

শাখার োশয়ব প্রাপ্ত
কমযকতযা
অবিট কমমকর্মা

ছুটিকালীন বিকল্প
১ম। শসশনয়ি সহক িী
সশ ি/সহক িী সশ ি-ি খ -৫
২য়। শসশনয়ি সহক িী
সশ ি/সহক িী সশ ি-ি খ -২০
৩য়। শসশনয়ি সহক িী
সশ ি/সহক িী সশ ি-ি খ -২১

আইন জ্কাষ
ক্রেঃ নং
০১.

০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বশক্ষা মন্ত্রণালে ও মন্ত্রণালয়ের অধীন অবধেপ্তর/েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির উপ-সশিব (আইন কমযকতযা) ১ম। উপ-সশিব (অশিট ও
আইন/অধ্যায়েশ এিং র্োধীয়ন বিবধমালা, উপ-আইন মালা, প্রবিধান ইর্োবে
আইন)
প্রণেন
২য়। উপ-সশিব (উন্নয়ন-১)
৩য়। উপ-সশিব (উন্নয়ন২)
বশক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুয়র্দ্ বনম্নআোলয়র্ এিং িাইয়কাট ম বিিায়গ জ্য সকল
মামলা এিং রীট োবখল করা িে উিা পবরিালনার যন্য সরকার পয়ক্ষর
যিাি প্রস্ত্ির্ করণ
প্রাসবিক আইন/বিবধ সংরক্ষণ এিং িালনাগাে করণ
আইন/অধ্যায়েয়শর বিধানািলী এিং র্োধীয়ন প্রণীর্ বিবধমালা, উপআইনমালা এিং প্রবিধায়নর বিধানািলী সম্পবকমর্ আইনগর্ ব্যাখ্যা
(ইন্টারবপ্রয়টশন) এিং আইনগর্ মর্ামর্ প্রোন
বশক্ষা মন্ত্রণালে ও মন্ত্রণালয়ের অধীন অবধেপ্তর/েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির ব্যাপায়র
মামলা জ্মাকদ্দমা, রীট ইর্োবে সংক্রান্ত এিং এর প্রাসবিক বিষোবে উচ্চ
এিং বনম্নআোলয়র্ পবরিালনা এিং অনুসরণ
বশক্ষা মন্ত্রণালে ও মন্ত্রণালয়ের অধীন অবধেপ্তর/েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির কমমকর্মা/
কমমিারীয়ের িাকুরী সংক্রান্ত মামলা পবরিালনা
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব ।
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= ১১ =
পবরকল্পনােঃ ১ (নীবর্, জ্কৌশল, সংয়লখ প্রেণে ইর্োবে)
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
মাধ্যবমক, কাবরগবর, মাদ্রাসা ও উচ্চ বশক্ষা সংক্রান্ত উন্নেন নীবর্, জ্কৌশল,
শসশনয়র সহকারী
১ম। শসশনয়র সহকারী
পবরকল্পনা গ্রিণ, এর্েবিষয়ে গয়িষণা পবরিালনা।
প্রধান/সহকারী প্রধান-১
প্রধান/সহকারী প্রধান-২
বিবিন্ন মন্ত্রণালে/বিিাগ, পবরকল্পনা কবমশন এিং উন্নেন সিয়যাগী
২য়। শসশনয়র সহকারী
জ্েশ/সংস্থা কতৃমক প্রণীর্ উন্নেন নীবর্, সংয়লখ িা প্রবর্য়িেন এর উপর বশক্ষা
প্রধান/সহকারী প্রধান-৩
মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য প্রণেন।
বিবিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প প্রস্তায়ির উপর মন্তব্য প্রণেন
৩য়। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-৪
িাবষ মক কনয়সাটিোম বমটিং-এ বশক্ষা সংক্রান্ত সংয়লখ, িায়যট িিৃর্া,
অর্ মননবর্ক সমীক্ষার যন্য সংয়লখ, মিামান্য রাষ্ট্রপবর্র িিৃর্া, মাননীে
প্রধানমন্ত্রীর, বশক্ষামন্ত্রীর উন্নেন সংক্রান্ত িিৃর্া প্রণেন
েীর্ ম ও মধ্য জ্মোেী পবরকল্পনা েবললসমূয়ি অন্তভুমবির যয়ন্য বশক্ষা জ্সক্টয়রর
সংয়লখ প্রস্ত্ুর্করণ
কবমশন, কনিায়রে, জ্নয়গাবনয়েশন ইর্োবেয়র্ জ্যাগোনকারী িাংলায়েশী
প্রবর্বনবধগয়ণর যন্য ব্রীি/সংয়লখ প্রণেন
পালমায়মন্ট, পালমায়মন্টারী কবমটি, এনইবস সিার যন্য সংয়লখ, মন্তব্য,
র্থ্যপত্র ইর্োবে প্রণেন
পালমায়মন্ট, যনসিা, জ্প্রস কনিায়রে, ইর্োবেয়র্ মাননীে প্রধানমন্ত্রী িা
বশক্ষা মন্ত্রী কতৃমক প্রেি প্রবর্শ্রুবর্র উন্নেন সংক্রান্ত অংয়শর
সংয়িষ/িাস্তিােন সম্পয়কম বনেবমর্বিবিয়র্ প্রবর্য়িেন প্রণেন
বিশ্ববিদ্যালে সংক্রান্ত কাবরগবর সিাের্া প্রকল্প অনুয়মােন প্রবক্রোকরণ,
িাস্তিােন পবরিীক্ষণ এিং িায়যট বিিাযন অনুয়মােন ও অর্ ম ছাড়করণ
উন্নেন প্রকয়ল্পর উপর আইএমইবি এিং মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মায়ের পবরেশমন
প্রবর্য়িেয়নর সুপাবরশ িাস্তিােয়নর যন্য সংস্থা/অবধেপ্তর/প্রকল্প
পবরিালকয়ের বনয়ে মশ প্রোন ও মবনটবরং করা
আই এম ই বি কতৃমক প্রণীর্ বত্রমাবসক/িাবষ মক/সমাবপ্ত মূল্যােন প্রবর্য়িেয়নর
উপর মন্তব্য প্রণেন/ব্যিস্থা গ্রিণ
প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান
োবেব

পবরকল্পনােঃ ২
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
মাধ্যবমক বশক্ষা (মাদ্রাসাসি) সংক্রান্ত বনমমাণধমী উন্নেন প্রকয়ল্পর অনুয়মােন
শসশনয়র সহকারী
১ম। শসশনয়র সহকারী
প্রবক্রোকরণ, িাস্তিােন পবরিীক্ষণ এিং অর্ ম ছাড়করণ
প্রধান/সহকারী প্রধান-২
প্রধান/সহকারী প্রধান-৩
বশক্ষা প্রয়কৌশল অবধেপ্তয়রর উন্নেন প্রকয়ল্পর অনুয়মােন প্রবক্রোকরণ,
২য়। শসশনয়র সহকারী
িাস্তিােন পবরিীক্ষণ এিং িায়যট বিিাযন অনুয়মােন ও অর্ ম ছাড়করণ
প্রধান/সহকারী প্রধান-৪
উন্নেন প্রকয়ল্পর উপর আইএমইবি এিং মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মায়ের পবরেশমন
৩য়। শসশনয়র সহকারী
প্রবর্য়িেয়নর সুপাবরশ িাস্তিােয়নর যন্য সংস্থা/অবধেপ্তর/প্রকল্প
প্রধান/সহকারী প্রধান-৫
পবরিালকয়ের বনয়ে মশ প্রোন ও মবনটবরং করা
আই এম ই বি'র বত্রমাবসক/িাবষ মক/সমাবপ্ত মূল্যােন প্রবর্য়িেয়নর উপর মন্তব্য
প্রণেন/ব্যিস্থা গ্রিণ
মাধ্যবমক ও মাদ্রাসা বশক্ষা সংক্রান্ত বিয়েবশক সিাের্াপুি প্রকল্পসি অন্যান্য
প্রকয়ল্পর আওর্াে জ্সিা (Services) সংগ্রি সংক্রান্ত কায মাবে
স্কাউট, গালম গাইি, বশক্ষা জ্িাি ম, এনবসটিবি, নায়েম, ব্যানয়িইস-এর
প্রকল্পসমূি
অিবন্টর্ প্রকল্প (যবে র্ায়ক) সংক্রান্ত কায মাবে
সংবিি বিষয়ে উন্নেন সিয়যাগীয়ের সায়র্ প্রাক্-প্রকল্প আয়লািনা ও
জ্নয়গাবসয়েশান
প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান
োবেব
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= ১২ =
পবরকল্পনােঃ ৩
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
উচ্চ মাধ্যবমক ও কয়লয বশক্ষা সংক্রান্ত সকল উন্নেন প্রকয়ল্পর অনুয়মােন
শসশনয়র সহকারী
১ম। শসশনয়র সহকারী
প্রবক্রোকরণ, িাস্তিােন পবরিীক্ষণ এিং িায়যট বিিাযন অনুয়মােন ও অর্ ম প্রধান/সহকারী প্রধান-৩
প্রধান/সহকারী প্রধান-৪
ছাড়করণ
ছাত্রী উপ-বৃবি সংক্রান্ত উন্নেন প্রকয়ল্পর অনুয়মােন প্রবক্রোকরণ, িাস্তিােন
২য়। শসশনয়র সহকারী
পবরিীক্ষণ এিং অর্ ম ছাড়করণ
প্রধান/সহকারী প্রধান-৫
মাধ্যবমক বশক্ষাখার্ উন্নেন প্রকল্প সংক্রান্ত কায মাবে
৩য়। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-৬
উন্নেন প্রকয়ল্পর উপর আইএমইবি এিং মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মায়ের পবরেশমন
প্রবর্য়িেয়নর সুপাবরশ িাস্তিােয়নর যন্য সংস্থা/অবধেপ্তর/প্রকল্প
পবরিালকয়ের বনয়ে মশ প্রোন ও মবনটবরং করা
আই এম ই বি‘র বত্রমাবসক/িাবষ মক/সমাবপ্ত মূল্যােন প্রবর্য়িেয়নর উপর মন্তব্য
প্রণেন/ব্যিস্থা গ্রিণ
উচ্চ মাধ্যবমক বশক্ষা সংক্রান্ত বিয়েবশক সিাের্াপুি প্রকল্পসি অন্যান্য
প্রকয়ল্পর আওর্াে জ্সিা (Services) সংগ্রি সংক্রান্ত কায মাবে
সংবিি বিষয়ে উন্নেন সিয়যাগীয়ের সায়র্ প্রাক্-প্রকল্প আয়লািনা ও
জ্নয়গাবসয়েশান
প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান
োবেব

পবরকল্পনােঃ ৪
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
কাবরগবর বশক্ষা সংক্রান্ত সকল বিবনয়োগ ও কাবরগবর সিাের্া প্রকয়ল্পর
শসশনয়র সহকারী
১ম। শসশনয়র সহকারী
অনুয়মােন প্রবক্রোকরণ, িাস্তিােন পবরিীক্ষণ এিং িায়যট বিিাযন প্রধান/সহকারী প্রধান-৪
প্রধান/সহকারী প্রধান-৫
অনুয়মােন ও অর্ ম ছাড়করণ
উন্নেন প্রকয়ল্পর উপর আইএমইবি এিং মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মায়ের পবরেশমন
২য়। শসশনয়র সহকারী
প্রবর্য়িেয়নর সুপাবরশ িাস্তিােয়নর যন্য সংস্থা/অবধেপ্তর/প্রকল্প
প্রধান/সহকারী প্রধান-১
পবরিালকয়ের বনয়ে মশ প্রোন ও মবনটবরং করা
আই এম ই বি‘র বত্রমাবসক/িাবষ মক/সমাবপ্ত মূল্যােন প্রবর্য়িেয়নর উপর মন্তব্য
৩য়। শসশনয়র সহকারী
প্রণেন/ব্যিস্থা গ্রিণ
প্রধান/সহকারী প্রধান-২
কাবরগবর বশক্ষা সংক্রান্ত বিয়েবশক সিাের্াপুি প্রকল্পসি অন্যান্য প্রকয়ল্পর
আওর্াে জ্সিা (Service) সংগ্রি সংক্রান্ত কায মাবে
সংবিি বিষয়ে উন্নেন সিয়যাগীয়ের সায়র্ প্রাক্-প্রকল্প আয়লািনা ও
জ্নয়গাবসয়েশান
প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান
োবেব

পবরকল্পনােঃ ৫
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
বিশ্ববিদ্যালে মঞ্জুবর কবমশন/বিশ্ববিদ্যালে সংক্রান্ত বিবনয়োগ প্রকয়ল্পর
শসশনয়র সহকারী
অনুয়মােন প্রবক্রোকরণ, বাস্তবায়ন পবরিীক্ষণ এিং িায়যট বিিাযন প্রধান/সহকারী প্রধান-৫
অনুয়মােন ও অর্ ম ছাড়করণ
উন্নেন প্রকয়ল্পর উপর আইএমইবি এিং মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মায়ের পবরেশমন
প্রবর্য়িেয়নর সুপাবরশ িাস্তিােয়নর যন্য সংস্থা/অবধেপ্তর/প্রকল্প
পবরিালকয়ের বনয়ে মশ প্রোন ও মবনটবরং করা
আই এম ই বি‘র বত্রমাবসক/িাবষ মক/সমাবপ্ত মূল্যােন প্রবর্য়িেয়নর উপর মন্তব্য
প্রণেন/ব্যিস্থা গ্রিণ
উচ্চ বশক্ষা সংক্রান্ত বিয়েবশক সিাের্াপুি প্রকল্পসি অন্যান্য প্রকয়ল্পর
আওর্াে জ্সিা (Services) সংগ্রি সংক্রান্ত কায মাবে
সংবিি বিষয়ে উন্নেন সিয়যাগীয়ের সায়র্ প্রাক্-প্রকল্প আয়লািনা ও
জ্নয়গাবসয়েশান
প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান
োবেব

ছুটিকালীন বিকল্প
১ম। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-৬
২য়। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-৩
৩য়। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-৪
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= ১৩ =
পবরকল্পনােঃ ৬
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
মন্ত্রণালয়ের বনযে প্রকল্প (সংস্থাসি) এিং সংস্থার বনযে অর্ মােয়ন গৃিীর্
শসশনয়র সহকারী
১ম। শসশনয়র সহকারী
প্রকয়ল্পর অনুয়মােন প্রবক্রোকরণ, িাস্তিােন পবরিীক্ষণ এিং িায়যট বিিাযন প্রধান/সহকারী প্রধান-৬
প্রধান/সহকারী প্রধান-১
অনুয়মােন ও অর্ ম ছাড়করণ
একাবধক (িহু) সংস্থা ব্যাপ্ত সাবি মক প্রকৃবর্র প্রকল্প/কমমসূিী সংক্রান্ত কায মাবে
২য়। শসশনয়র সহকারী
এিং রাযে িায়যয়টর আওর্াে গৃিীর্ কমমসূবির পবরিীক্ষণ ও মূল্যােন
প্রধান/সহকারী প্রধান-২
এনবযও’র প্রকল্প প্রস্তায়ির উপর মন্তব্য প্রণেন ও সংবিি কায মালয়ে জ্প্ররণ
৩য়। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-৩
এবিবপ িবিভুমর্ প্রকল্প সংক্রান্ত কায মাবে
সংবিি বিষয়ে উন্নেন সিয়যাগীয়ের সায়র্ প্রাক্-প্রাক্কলন আয়লািনা ও
জ্নয়গাবসয়েশান
মধ্য জ্মোেী িায়যট কাঠায়মার আওর্াে উন্নেন িায়যট প্রণেন
িাবষ মক উন্নেন কমমসূবি (এবিবপ)/সংয়শাবধর্ িাবষ মক উন্নেন কমমসূবি
(আরএবিবপ) প্রণেন এিং সংয়শাধন সংক্রান্ত যাির্ীে কায
পবরকল্পনা উইং-এর সাধারণ প্রশাসন ও সমন্বে সংক্রান্ত যাির্ীে কায
উন্নেন নীবর্/য়কৌশল ইর্োবের উপর জ্সবমনার, ওোকমশপ, কনিায়রে
ইর্োবে আয়োযন
প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান
োবেব

গয়িষণা জ্সল
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.

০৫.
০৬.
০৭.
০৮.

োবেব
মাবসক এবিবপ পয মায়লািনা সিার কায মপত্র, কায মবিিরণী প্রস্ত্ুর্করণ এিং
কায মবিিরণীর বসর্দ্ান্ত িাস্তিােন পয ময়িক্ষণ করা
প্রকল্পবিবিক আইএমইবি-এর মাবসক এিং বত্রমাবসক প্রবর্য়িেন
সংস্থা/অবধেপ্তর/প্রকল্প পবরিালকয়ের বনকট িইয়র্ সংগ্রি এিং আইএমইবি’জ্র্
জ্প্ররণ
বশক্ষা সংক্রান্ত গয়িষণা প্রবর্য়িেন/সংয়লখ ও র্থ্য সংগ্রি এিং উইং-এর যন্য জ্িস্ক
লাইয়ব্ররী প্রস্ত্ুর্করণ
জ্েশী-বিয়েশী বিবিন্ন প্রবর্য়িেয়ন প্রকাবশর্ বশক্ষা সংক্রান্ত র্থ্য পয মায়লািনা ও মন্তব্য,
প্রবর্িােবলবপ প্রণেন

শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
গদবষণা কমযকতযা

ছুটিকালীন বিকল্প
১ম। পশরসাংখ্যান কমযকতযা
২য়। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-১
৩য়। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-২

বশক্ষার উপর গয়িষণা বিবিক সংয়লখ, র্থ্য ছক, অিস্থান পত্র প্রস্ত্ুর্করণ
প্রবর্য়িেন/সংয়লখ সম্পােয়নর কায়য উর্দ্মর্ন কমমকর্মায়েরয়ক সিাের্া প্রোন
মন্ত্রণালয়ের অনুকুয়ল/পয়ক্ষ প্রকাবশর্ সংয়লখ, বনিন্ধ গয়িষণা পত্র সম্ববলর্
এোলিাম বর্রী
প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান
োবেব

পবরসংখ্যান জ্সল
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বশক্ষা সংক্রান্ত পবরসংখ্যান সংগ্রি সংকলন, বিয়িষণ এিং িাবিো বিবিক
পশরসাংখ্যান কমযকতযা
১ম। গদবষণা কমযকতযা
কমমকর্মায়েরয়ক র্থ্য সরিরাি করা
জ্পাি-প্রাইমারী বশক্ষা র্থ্য সংক্রান্ত যার্ীে কবমটির সাবিবিক োবেব পালন
২য়। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-৩
শাখা-১, শাখা-৬ জ্ক প্রয়োযনীে সিাের্া প্রোন
৩য়। শসশনয়র সহকারী
প্রধান/সহকারী প্রধান-৪
কমমকর্মায়ের িাবিো বিবিক ছক, গ্রাি, িারিাট ম ইর্োবে প্রস্ত্ুর্করণ, বিবিন্ন
কয়ক্ষ প্রেবশমর্ব্য পবরসংখ্যান বিবিক জ্পািার, প্রেশমবন কাি ম ইর্োবে
প্রস্ত্ুর্করণ ও প্রেশমন
বিবিএস ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের পবরসংখ্যান জ্সল/ইউবনয়টর সায়র্ সংয়যাগ
ও সমন্বে সাধন
প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান
োবেব

লম ন প ত /১৪
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= ১৪ =
বসয়স্টম এনাবলস্ট, ICT জ্সল
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
মন্ত্রণালে এিং অন্যান্য সংস্থার সায়র্ জ্যাগায়যায়গর যন্য কবম্পউটার
শসদেম এনাশলষ্ট
১ম। ভপ্রাগ্রামার
জ্নটওোকম প্রবর্ষ্ঠান, সংরক্ষণ এিং মন্ত্রণালয়ের অিেন্তরীন জ্নটওোকম
মন্ত্রণালয়ের কবম্পউটার জ্প্রাগ্রামার/সিকারী জ্প্রাগ্রামার এর কায মািলী
২য়। সহকারী ভপ্রাগ্রামার-১
র্ত্ত্বািধান ও সমন্বে সাধন
মন্ত্রণালয়ের কবম্পউটার সংক্রান্ত র্থ্যাবে সংগ্রি/সংরক্ষণ এিং কবম্পউটার
৩য়। সহকারী ভপ্রাগ্রামার-২
সংক্রান্ত কায়যর সাবি মক োবেব পালন
মন্ত্রণালয়ের আওর্াধীন অবধেপ্তর/েপ্তয়রর সায়র্ িাোলআপ জ্নটওোয়কমর
মাধ্যয়ম র্থ্য আোন প্রোয়ন সাবি মক ব্যিস্থা গ্রিণ
বিয়শষজ্ঞ বিয়সয়ি কবম্পউটার সংক্রান্ত ব্যাপায়র কাবরগবর পরামশম প্রোন,
কবম্পউটার সংরক্ষণ
বশক্ষা সংক্রান্ত বিবিন্ন বসয়স্টম উন্নেন (ওয়েি সাইট ইর্োবে উন্নেনসি)
মন্ত্রণালয়ের কমমকর্মা/কমমিারীয়ের যন্য কবম্পউটার প্রবশক্ষণ জ্কাস ম আয়োযন
সবিি ময়িােে, প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে
আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব।

জ্প্রাগ্রামার/সিকারী জ্প্রাগ্রামার, ICT জ্সল
ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
বশক্ষা সংক্রান্ত িোটার সংগ্রি, সংরক্ষণ, বিন্যাস প্রবক্রোকরণ, িোটায়িট
ভপ্রাগামার/সহকারী
১ম। সহকারী ভপ্রাগ্রামার-১
প্রস্ত্ুর্করণ
ভপ্রাগ্রামার
বনধ মাবরর্ ছয়ক সংগৃিীর্ বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠায়নর (স্কুল, কয়লয, মাদ্রাসা ও
২য়। সহকারী ভপ্রাগ্রামার-২
কাবরগবর বিশ্ববিদ্যালে) যাির্ীে র্থ্যাবে সংরক্ষণ এিং িালনাগােকরণ
কবম্পটার অপায়রটরয়ের কায়যর র্ত্ত্বািধান ও সমন্বে সাধন
মন্ত্রণালয়ের কবম্পউটায়রর সুব্যিস্থার বনবির্করণ, কবম্পউটারসমূি
আপয়িটকরণ
কবম্পউটার জ্ট্রবনং জ্কায়স ম সিাের্া প্রোন
কবম্পউটার জ্মরামর্ সংক্রান্ত কায়যর আয়োযন ও িাস্তি র্ত্ত্বািধান
সবিি ময়িােে, প্রধান (পবরকল্পনা), উপ-প্রধান কতৃমক সময়ে সময়ে
আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব।
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ি দেট অশিি খ /ি খ ি কমযিন্টন
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19
২০
২১

২২

gš¿Yvjq/wefv‡Mi ev‡RU mswk ó ¯^í, ga¨ I `xN©‡gqv`x bxwZ Ges cwiKíbv/Kg©cwiKíbv cÖYqb I
nvjbvMv`KiY;
gš¿Yvjq/wefv‡Mi ev‡RU KvVv‡gv cÖYqb I nvjbvMv`KiY;
mwPevjq Ges mshy³/Awab¯’ `ßi/ms¯’vi ivR¯^ Av‡qi j¶¨gvÎ Ges e¨qmxgv wba©viY;
ivR¯^ Avq, Abybœqb I Dbœqb e¨‡qi cÖv°jb I cÖ‡¶cY cÖ¯‘Z I WvUv Gw›Uª;
ivR¯^ ev‡RU n‡Z A_©vqbK…Z Dbœqb Kg©m~wPi cÖ¯—ve cÖYqb/ch©v‡jvPbv I Aby‡gv`‡bi Rb¨ ev‡RU e¨e¯’vcbv
KwgwUi mfvq Dc¯’vcb;
AvMvg msMÖn cwiKíbv (Advance Procurement Plan)-mn gš¿Yvjq/wefvM I wbqš¿Yvaxb
Awa`ßi/ms¯’vmg~‡ni Rb¨ ev‡RU ev¯—evqb cwiKíbv cÖYqb Ges ev¯—evqb;
ivR¯^ AvniY I A_© Qvomn ev‡R‡U eivÏK…Z m¤ú‡`ি e¨envi m¤úwK©Z Z_¨vw` msMÖn, we‡k lY Ges G
msµvš— cÖwZ‡e`b cÖYqb;
cwiKíbv/Dbœqb Abywefv‡Mi mv‡_ mgš^‡qi gva¨‡g gvwmK wfwË‡Z ev‡R‡U wba©vwiZ j¶¨gvÎvi wecix‡Z
ivR¯^ Avni‡Yi AMÖMwZ Ges Awa`ßi/ms¯’vIqvwi mKj Kvh©µg/cÖKí/Kg©m~wPi ev¯—veqb (Financial
and Non-Financial) AMÖMwZ ch©v‡jvPbv;
cÖavb Kg©K…wZ wb‡`©kK Ges djvdj wb‡`©kK msµvš— j¶¨gvÎvi wecix‡Z cÖK…Z AR©bmn ev‡RU ev¯—evqb
cwiex¶Y;
A_© wefvM cÖYxZ wb‡`©kbv Ges QK Abyhvqx ev‡RU ev¯—evqb msµvš— cÖwZ‡e`b cÖYqb;
cybtDc‡hvRbmn gš¿Yvjq/wefvM‡K cÖ`Ë Avw_©K ¶gZvi h_vh_ e¨envi, wbwðZKiY;
AwZwi³ eiv‡Ïi cÖ¯—ve (cÖ‡qvRb n‡j) cix¶v-wbix¶vc~e©K A_© wefv‡M †cÖiY;
A_© eivÏ I e¨envi msµvš— Z_¨vw` gš¿Yvjq/wefvM/Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi I‡qemvB‡U wbqwgZfv‡e cÖKvk
Kiv;
wefvMxq wnmv‡ei (Department Accounts) mv‡_ cÖavb wnmve i¶Y Kg©KZ©vi Kvh©vj‡qi wnmv‡ei
সংেশতস িন;
মন্ত্রর্ লয়/wefv‡Mi evwl©K Dc‡hvRb wnmve cÖYqb Ges wbix¶v cÖZ¨q‡bi Rb¨ gnvwnme wbix¶K I wbqš¿‡Ki
Kvh©vj‡q †cÖiY;
miKvwi wnmve m¤úwK©Z KwgwU (PAC) Ges Ab¨vb¨ msm`xq ¯’vqx KwgwUi Rb¨ ev‡RU I Avw_©K wel‡q
cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z KiY;
ev‡RU e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z wewfbœ wel‡q A_© wefvM, cwiKíbv Kwgkb, A_©‰bwZK m¤úK© wefvM Ges ev¯—
evqb, cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi mv‡_ mgš^q i¶v Kiv;
ev‡RU e¨e¯’vcb KwgwU, ev‡RU IqvwK©s MÖæc Ges ev‡RU e¨e¯’vcbv KwgwUi Dc-KwgwU‡Z (hw` _v‡K)
mvwPweK mnvqZv cÖ`vb Ges ev‡RU KwgwUi mfvi Kvh©weeiYx A_© wefvM I cwiKíbv Kwgk‡b †cÖiY
wbwðZKiY;
Avw_©K e¨e¯’vcbv ms¯‹vi/Dbœqb Ges ev‡RU e¨e¯’vcbv msµvš— mKj শিষদয় wbqš¿Yvaxb
Awa`ßi/ms¯’vmg~‡ni g‡a¨ mgš^qmvab;
Avw_©K e¨e¯’vcbv msµvš— wewfbœ wel‡q wbqš¿Yvaxb Awa`ßi/ms¯’vmg~‡ni m¶gZv e„w×i j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq
e¨e¯’v MÖnY;
ev‡RU cÖYqb, ev¯Íevqb I cwiex¶Y Ges cÖavb Kg©K…wZ wb‡`©kK, djvdj wb‡`©kK msµvšÍ Z_¨ I DcvË
msMÖn, msi¶Y Ges e¨e¯’vcbvi j‡¶¨ Management Information system (MIS) ¯’vcb Ges
cwiPvjbv/e¨e¯’vcbv; Ges
ev‡RU cÖYqb, ev¯—evqb I cwiex¶Ymn Avw_©K e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z wel‡q DaŸ©Zb KZ…©c¶ KZ…©K cÖ`Ë Ab¨
†h †Kvb `vwqZ¡ cvjb;
=০ =
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ক্রেঃ নং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.

োবেব
শাখার োশয়ব প্রাপ্ত কমযকতযা
ছুটিকালীন বিকল্প
মন্ত্রণালয়ের িায়যট প্রণেন।
বসবনের সিকারী সবিি ১ম। বসবনের সিকারী সবিি/
মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল অবধেপ্তর/পবরেপ্তর/েপ্তর/সংস্থামূয়ির িায়যট /সিকারী সবিি, শাখােঃ ৩
সিকারী সবিি, শাখােঃ ১
পরীক্ষা ও অনুয়মােন।
অধীনস্থ অবধেপ্তর/েপ্তর/প্রবর্ষ্ঠানসমূয়ির রাযে িায়যয়টর অর্ ম ছাড়করণ ।
২য়। বসবনের সিকারী সবিি/
জ্িসরকারী বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠানসমূিয়ক এককালীন আবর্ মক সািায্য প্রোন।
সিকারী সবিি, শাখােঃ ২
িায়যট প্রস্ত্ির্ ও অর্ ম ছাড়করণ।
৩য়। বসবনের সিকারী সবিি/
বিসাি ও অর্ ম পুনেঃ উপয়যাযন।
সিকারী সবিি, শাখােঃ ১৩
মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল অবধেপ্তর/েপ্তর/সংস্থাসমূয়ির বিসাি বনেন্ত্রণ।
মন্ত্রণালয়ের
আওর্াধীন
োেবশাবসর্
সংস্থাসমূয়ির
িায়যট
পরীক্ষা/বিয়িষয়ণর জ্ক্ষয়ত্র সংবিি প্রশাসবনক শাখায়ক জ্পশাগর্ পরামশম
প্রোন।
মন্ত্রীময়িােেগয়ণর ঐবচ্ছক র্িবিল ।
বিজ্ঞাবনক যন্ত্রপাবর্, বশক্ষা উপকরণ ও এককালীন আবর্ মক সািায্য প্রোন।
মন্ত্রণালে ব্যর্ীর্ অন্যান্য প্রবর্ষ্ঠান/সংস্থার যন্য কবম্পটার, িই ইর্োবে ক্রে
ও বির্রণ ।
উর্ধ্মর্ন কতৃমপক্ষ কতৃমক সময়ে সময়ে আয়রাবপর্ জ্য জ্কান োবেব ।
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